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X_Jå ibland våra omtånkfammare landthushållare Ba-
rometerns nytta redan är få allmänt känd, atk näp-
peligen någon af dem torde vara, fom tror fig utan
någon affaknad kunna umbära den; få är det ock
på Inftrumenfcmakarens lida angeläget, att kunna för-
färdiga den till nödig fullkomlighet och förfålja den
till måttligt pris?. Både i anfeende till fullkomlighe-
ten och prifet kan den hos ofs vanliga få kallade Tor-
ricellifka Barometern rekommenderas framför många
andra, föm mcd åtfl.iiliga gjorda ändringar tid efter
annan blifvit föreflagne, dels för att ålladkomma
märkligare förändringar i qvickfilfrets fligande och
fallande, dels ock for'att vinna beqvåmlighet och
fäkerhet för -kåda vid inftrumentets tätare flyttnin-
gar. Ora man undantager den få kallade Håfvare-
barometern, la åro de öfriga mera konftigt famman-
fatta, och derföre antingen mindre fåkra i anfeende
till fin uppgift, eller dyrare ån Torricellifl.a Baro-
metern. Men få fullkomligt inftrument ock Häfvare-
barometern ar i en kunnig Obfervators hand, få li-
tet tillförlitligoch nyttig år den för honom, fom ej äger
teoretifk kännedom af defs befkaffenhet, utom det att
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dén dagliga obfervation derpå år mer ån dubbelt be-
fvårligare, än obfervation pä Torricellifka Barome-
tern. Denna fednare kan derföre äfven framför den
förra med fkå! rekommenderas-till allmånt bruk hos
kndtbrukare.

Såfbm bekant ar, beftår Torricellifka Barome-
tern af ett i öfre ändan igenfmålt vertikalt-flående
glasrör, fom med lin nedra öppna ända år kittadt
vid en vidare dofa. hvilken, jemte röret, innehåller
det qvickfilfver. hvars ltigande och fallande tillkän-
nagifver förändringar i luftens fpänftighet och tåt-
het och deraf beroende förändringar i väderleken*
Om mah har affeende endaft på nogheten i Barome-
terns uppgifter, få kan man, utan ändring deri, öf-
ver ett vifst mått öka qvickfilfrets mängd få myc-
ket man behagar, utan att åftadkomma någon annan
olägenhet ån den, att göra inftrumentet tungt och
derigenom mera utfått för fkador vid flyttningar
Men emedan qvickfilfret år dyrt, bör man ej onö-
digtvis flöfa dermed, och göra Barometern dyr.

Vill man åter för mycket fpara qvickfilfver, fk>
ffcer det på Barometerns öfriga goda eg< nfkapers be-
Ivoftnad.: Det är då: angeläget för en Inllrumentnia-
käre att känna, hvaraf Barometerns fullkomlighet
beror, och huru mycket qvickfilfver dertill minfl:
fordras,. Mec_ härvid kommer det, hvad konflruk-
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itionen bpfråfFar, förnåmligaft an på dofans .dimerifio^
_ner, hvarföre ock.de i fynnerhet .böra .'beftåmmas.

Man faknar visferligen icke goda underråttelfer
,om fåttet att förfärdiga Barometrar, hvaribland I
fynnerhet bör nämnas Hr. Luz's bok; Vollftandigt
and auf Erfahrung gegriindete Befchreibung von allén
bisher bekannten und einigen neuen Barometern , Niimb.
und Leipz. T/84, 8-vo, åfven fom vi på Svenflka åga
Hr. Profesfor Leches undervisningom Torricellifka
Barometerns förfärdigande i Kongl. Ifetenfk. Acade-
tniens Handi. fbr år iféj, fid. 81 och följ. Men desfe
författare åro minfl utförliga om Barometer-dofans
dimenfioner, och uppgifva <lem icke nog beftåmdt,
hvaraf det ock torde hårröra, att man ej fållan träf-
far Barometrar, hvilka i anfeende till dofans opafsli-
ga dimenfioner icke gerna kunna hållas i godt flack.
Det torde fördenfJkull icke vara öfverflödigt att un-
derkana denna fak en nogare matematifl. granfkning,
och uppgifva de reglor, fom med förmån i flere år
blifvit följda vid _Bar.or__etr.ars ikonfimktion.

Formen af dofans inre rum kunde vara flerfal-
dig. J anfeende till lättheten att få den noga verk-
ftålld efter ritning, år dock fåkraft att göra den ey-
lindrifk, fådan fom Hr. Profesfor Leche föreflagit
den, med infkrufvade tappar i fidorna.

Det kommer då an på att finna denna cylinders
A 2 höjd,
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höjd, når défs och glasrörets diametrar åro' gifna,-
och att beftåmma Hållet för tapphålen, få att det öf-
verflödiga qviekfilfret rinner ut derigenom, når Ba-
rometern flår uppftålld och tapparne öppnas.

Åfven hör till denna underfökning att finna,
huru långt glasröret bör vara inkittadt i dofan.

Torricellifka Barometern bör vara fä inrättad,
att luft icke flipper i röret, huru fom hälft man ock
må luta eller fl.aka den. Fördenfkult bör rörets
öppna anda i dofan alltid vara betåckt med qvickfilf-
ver, få väl når Barometern flår uppftålld och fåfkä-
kad, att qvickfilfret fyller hela röret, fåfom ock
når den år omvänd, få att dofan flår öfverft.

Låt diametern till'rörets (fom öfver allt anfes
Våra lika tjockt) kanal vara ='a, och den förhålla'
fig till diametern aFröfets yttre omkrets fåfom i:m>
men till dofans inre-diameter fåfom i:n, få att rö-
rets yttre diameter -ma; och dofans diameter -nai
Låt b vara den höjden, fom qvickfilfret minfl bör
häfta- öfver rörets anda; för" att' u.ftångä -luften,
famt qvickfilfrets medelhöjd i Barometern =hJ Ont
då gtäsrörets hela längd år =7, och Barometern fa"
fkäkas, att hela röret, ehuru det år upprått flående,
fylles med qvickfilfver ifrån dofan;- få år det i röret
uppgångna qvickfilfrets volum = i .r a* (/— h), om
cii cirkels diameter förhåller fig. till defs omk'rfet_ få-
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fom /: 7r. Men qvickfilfret i dofan niinfkas genom
denna (Rakning äfven med famma volum, hvilken,
om qvickfilfver-ytans fånkning i dofan -s, uttryckes
med qvantiteten I7T (n?' — m-) ers. Således år
i7r a z (l—h) =4 7r (n*-~m 2) _.*_"■. hvaraf finnes
,= -iY.n — m-

Om qvickfilfver-ytan vid denna fl-akning faller
under fin medelhöjd högft till afftåndet k, få bör do-
fan ej Vara ftörre, än att den jemt fylles af det ned-
fjunkna qvickfilfret. Men dettas volum Uttryckes
både med qvantiteten * 7ra zk, och med \%(n z—m z)azr,
om r betecknar doPans locks afftånd ifrån- qvick-
filfver-ytan i dofan vid Barometerns medelhöjd;
hvarföre ifra*k =-i it (nT-i-mz) a zr , och deraf

kr~
»^ __,-».-"> om oc-i år tapparnas afftånd ifrån

dofans öfre botten.

Och emedan qvickfilfrets höjd i dofan öfver
glasrörets anda ånnu bör vara ='b i få år rörets
långd inom dofan = l>-_-r-{-s=_lr-\- —,-- ■ö ' ' n-— m~-

Om Barometern vandes om, få att dofan flår
öfverft, då ock heht röret år fyldt med qvickfilfver,
få bör likväl qvickfilfret flå öfver rörets öppna anda
lä*ed höjden b. Hela qvickfilfver-höjden i den om-
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vånda dofan år då lika med /; tillfa-mmans med rö-
rets iångd i dofan, det år, lika med ab ~\- r -f- i-,.
och defs volum -~\ 7: n7 a~ (__ b~\-r-\-s) — i-jr«*#'
(£ 4-r+ _).

Men i .den förra Hållningen, då glasröret var
tjoppåt våudt och genom :fl_akning fyl.dt med qvick-
filfver, blef åfven få flor volum qvickfilfver gvar i
dofan; och om dofans hela höjd ._= x, få var detta
.qvickfilfvers höjd i dofan _= x.~- r— s, (och Äefs <y.p-
lam = i,irvfcf. fx—r—s) .— -\ _r m zazb.

Således år | ~r tra~ (_? b -\~ r -J- _") — \ -_" mza*
{b -f- r -j- s) -i 7r 8 2ar (a;—r.—s) —J -r m zaz'b, eiler
s»* (_? £ -f-r-f-*0 —w 2(£ +r-f- 5) =nz (x — r —s)— 7« 2£, och deraf dofans hela höjd #=3b I 2 ;; —_ -
(<*' + O» eller, når de förut funna vården af r och
s intagas, y =_? /, -f * "{ ~Z,r/ (k + t- h).

Håraf kan man lått finna allt det qvickfilfvers
volum, fom innehalies i Barometern. Den år nem-
ligen =i it a'~ (//-f h)-{- i * n za zfx—r) ___ £ n m*a*
(b+s). Och då de förut funna vården af r, s och x
hit infattas, blir den -_.-*" a z (1 -\~ 2nz — m\ b —/_
-jrk + _3l_). Men emedan det år beqvåmligare och

få-
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{T.krare att våga ån att mäta qvickfilfret, få bör defsvigt
håraf beftämmas. En kubik decimal tum rent vat-
ten väger t,qö lod, och qvickfilfver år vid medel-
Varme 13,568 gångor tyngre ån vatten , hvarföre,
om alla hår förekommande måtten Aro decimal tum,
det i Barometern innehållna qvickfilfrets vigt år =
>. 1,96. .3,568 7r a 2( (j Jr2n -nr ) b—h ~\~ k -\- 2l)
= 50,886 0 7 ((i +3Kz-ffl2) b — k-\-k-\r*\l) lod.

Erfarenheten har lårt, att man icke behöfver
göra b ftörre ån TW tum, äfven fom man kan taga

= 35,5V. k - 5,5; och l='2g. Nyttjas desfa vården,
få år dofans höjd = 0,3 4~ Z ~"W. 7 tappamesJ ' a \n —m~) s r

afftånd från locket = ———-, rörets längd inom

dofan = o,i -f. -■ ,
t

, oclr qvickfilfrets vigt _=■

_^.-(g+■"+'£-?.),
Qvantiteten m beftåmmes färflult i anledning'af

hvart"och ett rörs befl.affenhet; men ftorleken af n
beror mera af behag. Om man vill fpara qvickfilf.
ver, fä kan man vål göra n mindre; men då år ock
Barometerns uppgift i den mån ofåkrare. Ty om
icke qvickfilfver-ytan i dofan år flere gångor ftörre
ån i röret, fä ftiger eller faller den ock märkligen
"Wid föråndringarne i röret Om länkningen i röret

är
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år_r^, och deremot fvarandeupphöjningen i dofan =y, få
år in a"-e=fi tt n?az —i tt mza z).y, hvaraf man
finner « = ■_-—-_, Om man då vill att mifsvisningen

bör vara mindre ån», få får man J</_\ hvar.n-—m- ' '
&f man finner att man bör göra n >Y~ -f m _ eller__________ p
,» > V 2,2 + .w1 emedan flörfta Barometer föråo-
dringen hos ofs år ungefår 5,5 tum. Till de nog-
grannafte obfervationer fordrar man att p $ o,or; och
att fåledes man gör n > 1/220 4- m ~, fom alltid är
ftörre ån 14,8, .men fällan ftörre ån 14,96.
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